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 موجز

رر فيه  ، الذي ق  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٧ُيقّدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان          
الشروع يف عملية لتصحيح الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً             "اجمللس  

للقـانون الـدويل، وخباصة قانون املعاهدات الدولية، وذلك هبدف جعل تلك اللجنة نّداً جلميع اهليئات األخرى                 
إىل "لس من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تطلب       ويف القرار ذاته، رجا اجمل    ". لرصد املعاهدات 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تسعى إىل احلصول على آراء الدول وآراء اجلهات األخرى صاحبة املصلحة                
د، لتقدميها  يف هذه املسألة، وأن تعد تقريراً يتضمن هذه اآلراء ومسامهةً من إدارة الشؤون القانونية يف هذا الصد                

 ".٢٠٠٧إىل اجمللس يف دورته األخرية لعام 

ويعكـس الـتقرير الردود املتلقاة استجابة لطلب املعلومات الذي أرسلته املفوضية إىل الدول األعضاء                
وكاالت وبرامج تابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري       (ومكتـب الشـؤون القانونية وأصحاب املصلحة اآلخرين         

د من حكومات أستراليا، وآيرلندا، وباكستان، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلمهورية          ووردت ردو ). حكومية
الدومينيكـية، والدامنـرك، وسويسـرا، وغيانا، والفلبني، وفنلندا، وكندا، وكوبا، وكولومبيا، وليختنشتاين،             

، يف مرفق به، املسامهة     ويتضمن التقرير أيضاً  . واملكسـيك، وموريشيوس، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان      
الـواردة مـن مكتب الشؤون القانونية، وفيها عرض للخيارات القانونية الرامية إىل جعل اللجنة املعنية باحلقوق              

 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية نّداً لغريها من هيئات رصد املعاهدات
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٢-١ .............................................................................. مقدمة

 ن مبادرة تصحيح الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية        آراء بشأ  -أوالً 
 ٤ ١٩-٣ ......................................................واالجتماعية والثقافية 

 ٧ ٣٠-٢٠ .................آراء بشأن خيارات وتبعات تصحيح وضع اللجنة القانوين -ثانياً 

 ملرفقا

 باحلقوق اخليارات القانونية املتعلقة جبعل اللجنة املعنية"قدم مكتب الشؤون القانونية ورقة عنواهنا 
 ١٠ ......................."االقتصادية واالجتماعية والثقافية نداء لغريها من هيئات رصد املعاهدات
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 مقدمة

الشروع يف عملية   "، على   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٧عـزم جملـس حقوق اإلنسان، يف قراره          -١
 وفقاً للقانون الدويل، وخباصة     لتصـحيح الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

ويف القرار ". قانون املعاهدات الدولية، وذلك هبدف جعل تلك اللجنة نّداً جلميع اهليئات األخرى لرصد املعاهدات
إىل املفوضية السامية حلقوق    "ذاتـه، رجـا اجمللس من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تطلب               

صول على آراء الدول وآراء اجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف هذه املسألة، وأن تعد              اإلنسان أن تسعى إىل احل    
تقريراً يتضمن هذه اآلراء ومسامهةً من إدارة الشؤون القانونية يف هذا الصدد، لتقدميها إىل اجمللس يف دورته األخرية 

 ".٢٠٠٧لعام 

تراليا، وآيرلندا، وباكستان، والبوسنة    أسويعكـس هـذا التقرير ويلخص الردود املتلقاة من حكومات            -٢
واهلرسـك، وتركيا، واجلمهورية الدومينيكية، والدامنرك، وسويسرا، وغيانا، والفلبني، وفنلندا، وكندا، وكوبا،            

ويتضمن التقرير  . وكولومبـيا، وليختنشتاين، واملكسيك، وموريشيوس، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان        
اخليارات القانونية الرامية إىل جعل اللجنة املعنية " ورقة أعدها مكتب الشؤون القانونية بعنوان أيضاً، يف مرفق به،

وقد أرسلت مفوضية حقوق    ". باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نّداً لغريها من هيئات رصد املعاهدات         
ومية للحصول على معلومات ولكنها مل      اإلنسان طلبات إىل وكاالت تابعة لألمم املتحدة وإىل منظمات غري حك          

 .تتلق أي رد منها

آراء بشـأن مبادرة تصحيح الوضع القانوين للجنة    -أوالً 
 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 بأهنا غري مقتنعة بضرورة النظر جبدية يف الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق             أسترالياأفـادت حكومة     -٣
وأضافت . تصـادية واالجتماعـية والثقافية، مشرية إىل ما سيترتب على ذلك من تبعات ذات صلة باملوارد               االق

أستراليا أهنا ليست على علم بوجود ما يثبت أن إنشاء اللجنة مبوجب قرار من اجمللس االقتصادي واالجتماعي قد     
ماالً فعاالً، وأن إنعام النظر يف املسألة جيب أن يتم أثر سلباً على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إع

 . فقط إذا أثبتت حتاليل أخرى بدليل قاطع أن الوضع القانوين للجنة قد تسبب يف هذا األثر السليب

 عن دعمها القوي لتصحيح وضع اللجنة القانوين، معتربة أن هيئات           البوسنة واهلرسك وأعربت حكومة    -٤
هيئات ذات طابع تعاقدي وأن إجراءات تغيري وضعها تقتضي آراء مجيع الدول األطراف             معاهدات األمم املتحدة    

 .هبذا الشأن

 بأن اقتراح تعديل وضع اللجنة القانوين يتزامن مع برامج وخطط وطنية هدفها كولومبياوأفادت حكومة  -٥
ع األهداف اإلمنائية لأللفية، من هذا     ومتشياً م . هو ضمان التمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

املـنطلق، ميكـن أن يسـهم تعديل وضع اللجنة القانوين يف إعطاء حافز لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية          
والثقافـية يف كولومبيا ويف غريها من الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                



A/HRC/6/21 
Page 5 

 وضـع يف االعتـبار أمهـية مفهوم إعمال تلك احلقوق بصورة تدرجيية يف بلدان نامية               والثقافـية، عـلى أن ت     
 .مثل كولومبيا

 إىل أن وضع اللجنة القانوين احلايل أدىن من الوضع القانوين للجنة املعنية حبقوق كوباوأشـارت حكومة     -٦
ا يضطلع هبا نظراؤها، فسيكون من      وحىت إذا كانت اللجنة تضطلع، يف الواقع العملي، بوظائف مماثلة مل          . اإلنسان

املفـيد جداً مباشرة عملية هتدف إىل جعل وضع اللجنة القانوين مساوياً للوضع القانوين لسائر هيئات معاهدات                 
ذلك أنه السند األساسي هلذه املبادرة هو الطابع        . حقوق اإلنسان األخرى، ال سيما اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        

 .  اإلنسان وعدم قابليته للتجزئةالعاملي جلميع حقوق

 إىل أهنا ال تعترض على فكرة تصحيح وضع اللجنة القانوين لتكون نّداً لسائر              الدامنركوأشارت حكومة    -٧
أو صالحيات /هيئات رصد املعاهدات، على أن يكون مفهوماً أن من غري املزمع إدخال أي تعديالت على والية و

 . اللجنة

، بصفتها بلداً مشاركاً يف مؤمتر فيينا العاملي حلقوق اإلنسان املعقود ية الدومينيكيةاجلمهورورأت حكومة  -٨
 والذي أعيد فيه تأكيد عاملية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، أن من املناسب               ١٩٩٣يف عـام    

 . تعديل الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 عن تقديرها لألمهية البالغة اليت تكتسيها العملية اليت باشرها جملس حقوق   فنلـندا وأعربـت حكومـة      -٩
اإلنسـان قصد القيام، وفقاً للقانون الدويل، بتصحيح وضع اللجنة القانوين، وعن تطلعها إىل استمرار املناقشات                

 .داخل اجمللس هبذا الشأن

يح وضع اللجنة القانوين سيكون تعبرياً عن التزام اجملتمع الدويل           إىل أن تصح   غياناوأشـارت حكومـة      -١٠
بتطبـيق حقوق اإلنسان وتعزيزها واحترامها ومحايتها بشكل متساو، وبطابعها العاملي واملترابط واملتشابك وغري              

 .القابل للتجزئة

مسألة حساسة، ال سيما  أن مسألة منح اللجنة مركز اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة آيرلنداورأت حكومة  -١١
يف ضوء املفاوضات اجلارية يف إطار الفريق العامل مفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد                

وذكرت أن من مساوئ منح اللجنة مركز اهليئة املنشأة        . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
ك مع مقترحات إصالح هيئات رصد املعاهدات؛ وُيمكن إدراج حكم مشابه           مبوجب معاهدة احتمال تعارض ذل    

 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ينص صراحة على إمكانية إصالح               ٢٧للمادة  
 .اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

 تصحيح وضع اللجنة القانوين، مبا       إىل مفوضية حقوق اإلنسان أن تنظر بعناية يف        اليابانوطلبت حكومة    -١٢
 .يف ذلك ضرورة التصحيح وسبله املمكنة

 بأهنا ال تؤيد يف هذه املرحلة تعديل وضع اللجنة القانوين نظراً إىل ما              ليختنشتاينوصـّرحت حكومـة      -١٣
علها نّداً وأفادت احلكومة بأن قيام اللجنة برصد تنفيذ العهد، قد ج. يقتضـيه األمـر من إجراءات ثقيلة وطويلة    



A/HRC/6/21 
Page 6 

 

ويف حني يهدف عمل الفريق العامل مفتوح العضوية املعين بوضع          . لسـائر هيـئات معـاهدات حقوق اإلنسان       
بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل إزالة أي فروق قد       

هد وتلك الواردة يف سائر معاهدات حقوق اإلنسان، فليس         تكون قائمة فيما يتعلق بفهم احلقوق املكفولة يف الع        
ويكمن . هـناك اختالف يف فهم مكانة اللجنة كلجنة مكلفة بالرصد مقارنة مبكانة غريها من هيئات املعاهدات               

ومن شأن اعتماد معايري . الفـرق اجلوهـري بـني اللجنة وغريها من اهليئات اخلبرية يف طريقة انتخاب أعضائها       
قدمي الترشيحات وتطبيقها تطبيقاً مشتركاً أن يزيال الفروق فيما يتصل باهليئات املنتِخبة دون اللجوء              موضوعية لت 

 . إىل عملية توقيع وتصديق طويلة

 عن تأييدها ملواءمة وضع اللجنة القانوين مع الوضع القانوين لسائر هيئات            موريشيوسوأعربت حكومة    -١٤
 .رصد املعاهدات

 بأن تعديل وضع اللجنة القانوين أمر يتوافق وما تكتسيه مجيع حقوق اإلنسان كسيكاملوصّرحت حكومة  -١٥
من طابع عاملي ومترابط ومتشابك، وأكدت على أن اهلدف من تعديل الوضع القانوين ينبغي أن يكون بالتحديد                 

ق اإلنسان يف األمهية،    اتساق االعتراف السياسي والقانوين بتساوي احلقوق املعترف هبا يف العهدين الدوليني حلقو           
 . دون النيل من الوظائف واألعمال اليت سبق للجنة االضطالع هبا أو التأثري عليها سلباً

 إىل أهنا تدعم متاماً جهود تصحيح وضع اللجنة القانوين وفقاً للقانون الدويل             باكستانوأشارت حكومة    -١٦
 .لكي تكون نّداً لسائر هيئات رصد املعاهدات

فقد .  بأن ليس هناك ما يدعو يف رأيها إىل تصحيح وضع اللجنة يف هذه املرحلةسويسراحكومة وأفادت  -١٧
قامت اللجنة بعمل جدير بالثقة ورفيع النوعية ملا يزيد على عقدين من الزمن، وليس هناك ما يشري إىل أن وضعها 

 كهيئة فرعية من هيئات -نة اخلاص هذا، وال يشكل وضع اللج. القانوين املختلف قد أثر على سلطتها أو شرعيتها
 عيباً بالضرورة ألن امليزانية العادية لألمم املتحدة تغطي نفقات اللجنة وال تعتمد -اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
كما أنه التوقيت املختار لبحث هذه املسألة غري مناسب إذ يتزامن مع التفاوض             . على اشتراكات الدول األعضاء   

وكما أن الطرائق املختارة    . ختياري ُيلحق بالعهد فيما يتعلق بإجراءات تقدمي شكاوى األفراد        بشأن بروتوكول ا  
لـتحديد دور اللجنة يف اإلشراف على بروتوكول اختياري حمتمل ميكن أن يؤدي إىل إعادة النظر يف مكتسبات                  

 عن  سويسرا ذلك، أعربت    وعالوة على . اللجنة، فإن تصحيح وضعها القانوين ميكن أن يؤدي إىل خماطر مشاهبة          
 .رأيها لإلفادة بأن الدول األطراف يف العهد هي اليت هلا أن تبدي رأياً بشأن هذا املوضوع ال جملس حقوق اإلنسان

وإذ أشارت تركيا إىل .  بأهنا تشاطر بواعث القلق املتصلة بوضع اللجنة الغامض       تركياوأفـادت حكومة     -١٨
لق مبستقبل اللجنة، مبا أن وضعها القانوين احلايل يعتمد على قرار من اجمللس             عنصـر انعـدام التيقن القانوين املتع      

االقتصـادي واالجتماعي، فقد رحبت بأي مبادرة ترمي إىل معاجلة مواطن القصور القائمة اليت تسبب انشغاالً                
 .بشأن محاية حقوق اإلنسان وإعماهلا

شئت بقرار من اجمللس االقتصادي واالجتماعي،       بأن اللجنة اليت أن    الواليات املتحدة وذكـرت حكومة     -١٩
تـتوىل، عـلى صعيد التطبيق، رصد تنفيذ العهد على غرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت ترصد تنفيذ العهد                   
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وأفادت احلكومة بأن اهلدف من التعديل إذا اقتصر على منح اللجنة           . الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
اً مماثالً لوضع غريها من هيئات رصد املعاهدات فاألرجح أن األمر ال يستحق أن يتكبد اجملتمع الدويل وضعاً قانوني

الوضع القانوين نتائج عملية قليلة يف أحسن    " تصحيح"إذ ستترتب على    . تكالـيف وعـناء إجـراء هذا التعديل       
وباإلضافة إىل .  انعدام تيقن جديدة  األحوال، وسيشتد احتمال تكامل املفاوضات وظهور تعقيدات قانونية وأوجه        

 أن جملس حقوق اإلنسان ليس احملفل املناسب للمضي قدماً هبذه املسألة، ألن ليس              الواليات املتحدة ذلك، ترى   
ووفقاً . لديه االختصاص لتعديل وضع اللجنة القانوين أو إلبطال قرار من قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي             

ويل، حيق جلميع الدول األطراف يف العهد أن تشارك يف اختاذ أي قرار خبصوص ما إذا كان                 لقانون املعاهدات الد  
ومبا أن الدول األطراف يف العهد ليست مجيعها أعضاء يف       . يتعني تعديل العهد حبيث يتضمن حكماً يتعلق باللجنة       

. سيتناىف وقانون املعاهدات الدويلجملس حقوق اإلنسان، فإن اختاذ اجمللس املزيد من اإلجراءات بشأن هذه املسألة 
 . وقد يشكل اجتماع للدول األطراف يف العهد حمفالً أنسب هلذا الغرض

  آراء بشأن خيارات وتبعات تصحيح وضع اللجنة القانوين-ثانياً 

 إىل ضرورة القيام بتحليل قانوين آخر مفصل لطرائق إعمال اقتراح منح اللجنة             أسترالياأشارت حكومة    -٢٠
ولن يكون أي تعديل للعهد     . نية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضع جلنة منشأة مبوجب معاهدة         املع

يف حال عدم   (ملزماً إال للدول األطراف اليت قبلت التعديل، وميكن أن يفضي ذلك إىل نشأة نظم قانونية متوازية                 
عدم وجود أي آلية تتوىل النظر يف تقارير الدول         أو إىل   ) ١٩٨٥/١٧إبطال قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

كذلك، رأت أستراليا أنه يف حال التفكري يف إدخال تعديل على العهد، ينبغي       . األطـراف الـيت مل تقبل التعديل      
 . اغتنام الفرصة أيضاً للقيام بإصالح منهجي هليئات املعاهدات

 قانونياً معادالً لغريها من هيئات معاهدات حقوق         بأنه إذا تقرر منح اللجنة وضعاً      كنداوأفادت حكومة    -٢١
 من  ٢٩وكانت الدول األطراف قد اتفقت بالفعل، يف املادة         . اإلنسـان، فسـيتعني إدخال تعديالت على العهد       

 نظراً إىل األمهية اليت متثلها ٢٩العهد، على إجراء تعديل، وسيتحتم ابتاع اإلجراء القانوين املناسب الوارد يف املادة 
 على أن التعديالت ٢٩ من املادة ٣هذا وتنص الفقرة . حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف القانون الدويلا

وهو ما يؤدي من مث إىل إمكانية وجود هيئتني         . ال تكون ملزمة، مىت بدأ نفاذها، إال للدول األطراف اليت قبلتها          
القتصادي واالجتماعي واهليئة اجلديدة املنشأة مبوجب معاهدة مىت        اللجنة احلالية اليت أنشأها اجمللس ا     : متوازيـتني 

وتتطلع كندا إىل احلصول على توضيحات بشأن تدابري معاجلة مسائل من قبيل اختالف             . دخلـت حـيز النفاذ    
 . متطلبات إعداد التقارير بالنسبة إىل الدول األطراف اليت مل تصدق على التعديالت اليت أدخلت على املعاهدة

 أن أحد احللول املمكنة يكمن يف إنشاء اللجنة بأفعال تعديل على العهد بواسطة              كوباوذكرت حكومة    -٢٢
وسيتسىن للدول األطراف يف العهد من مث أن تصبح أطرافاً يف هذا الربوتوكول، وحال دخوله حيز                . بـروتوكول 

 .١٩٨٥/١٧ادي واالجتماعي النفاذ سيتوقف نشاط اللجنة احلالية املنشأة مبوجب قرار اجمللس االقتص

 إىل أنه سيكون من األمهية مبكان، لدى النظر يف السبيل الواجب سلكه، ضمان              فنلنداوأشارت حكومة    -٢٣
كما أشارت إىل ضرورة جتنب الثغرات يف تعزيز احلقوق         . القـيام بذلـك يف إطـار التشاور الكامل مع اللجنة          

وظهور مسلكني متوازيني خيضع رصد بعض الدول األطراف مبوجب         االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها،     
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وفنلندا مهتمة مبواصلة مناقشة أفضل السبل لتفادي هذا        . النظام القائم ورصد البعض اآلخر مبوجب النظام اجلديد       
 . حةالوضع املعقّد وترى أن من املفيد احلصول على املزيد من اآلراء القانونية بشأن املسألة واخليارات املتا

 إىل أن من املنطقي أن يكون الصك القانوين الذي مينح اللجنة وضع هيئة منشأة آيرلنداوأشارت حكومة  -٢٤
وبّينت احلكومة أن التعديالت . مبوجب معاهدة يف شكل تعديل املعاهدة األصلية، ال يف شكل بروتوكول اختياري

د متت بتعديل املعاهدة األصلية بواسطة بروتوكول       ق) يف مقابل وظائفها  (املتصـلة هبيكل هيئات رصد املعاهدات       
مثل توسيع جلنة حقوق الطفل، والتغيريات املتصلة مبواعيد اجتماعات جلنة القضاء على مجيع أشكال              (اختـياري   

، بينما أسندت   )التمييز ضد املرأة، ودفع أجور ألعضاء جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب             
 .افية إىل هيئات املعاهدات بواسطة بروتوكوالت اختياريةوظائف إض

 إىل الصلة بني عملية تغيري وضع اللجنة القانوين واملناقشات اجلارية بشأن            ليختنشتاينوأشارت حكومة    -٢٥
 . إصالح هيئات املعاهدات

ل التعديالت   إىل أن تغيري وضع اللجنة القانوين قد يتطلب النظر يف إدخا           موريشيوسوأشـارت حكومة     -٢٦
 . الالزمة على العهد يف ضوء هذا التقرير

 أن العملية املناسبة لتغيري وضع اللجنة القانوين تتمثل يف إدخال تعديل على العهد املكسيكورأت حكومة  -٢٧
ة وينبغي أن تكون صيغة هذا التعديل شبيه. ٢٩يقّره مؤمتر الدول األطراف عمالً باإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

وذكرت املكسيك أنه ستكون    . بصيغة أحكام معاهدة حقوق اإلنسان األخرى اليت تنشئ هيئة الرصد اخلاصة هبا           
هناك مرحلة انتقالية ريثما تصّدق مجيع الدول األطراف على تعديل العهد، وأن ما ينبغي التأكد منه هو أال يؤثر                   

سيك املالحظة اليت قّدمتها اللجنة يف رسالتها املؤرخة وأّيدت املك. ذلك سلباً على استمرار وظائف اللجنة وعملها
 إىل جلنة حقوق اإلنسان ومفادها أن وضع اللجنة كهيئة فرعية تابعة للمجلس االقتصادي              ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨

واالجتماعي مل يعرقل اضطالعها بوظائفها، كما اتفقت معها بشأن أمهية ضمان أال تعرقل عملية تعديل وضعها                
العمل الذي يقوم به فريق عامل مفتوح العضوية تابع جمللس حقوق اإلنسان من أجل صياغة بروتوكول                القانوين  

وبناء على ذلك، اقترحت املكسيك إجراء مزدوجاً يتمثل من جهة يف إدخال تعديل على              . اختياري يلحق بالعهد  
دراج شرط يف مشروع الربوتوكول     ، ومن جهة أخرى إ    ٢٩اجلـزء الرابع من العهد وفقاً لإلجراء املبني يف مادته           

. االختياري يلزم الدول بالتصديق على تعديل اجلزء الرابع من العهد كيما تصبح أطرافاً يف الربوتوكول االختياري
وعـلى هـذا النحو، تصبح الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري ملزمة بتقدمي تقاريرها الدورية إىل اللجنة       

 . ملعّدل كهيئة منشأة مبوجب معاهدةمبوجب وضعها القانوين ا

 إىل أن تصحيح وضع اللجنة القانوين وجعلها نّداً لغريها من هيئات رصد             الفلبنيوأشـارت حكومـة      -٢٨
املعاهدات يقتضي قيام الدول األطراف بتعديل العهد حبيث ينص على إنشاء هيئة من هيئات رصد املعاهدات وفقاً 

 . ٢٩للمادة 

 أن منح اللجنة وضع اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة ميكن أن يتم، كما أشري إليه يف كياتروذكرت حكومة  -٢٩
 ٢٩ونصت املادة . ، إما بتعديل العهد أو باعتماد بروتوكول اختياري يلحق به   )E/1996/101(تقرير األمني العام    
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وتنطوي عملية تعديل   . تباعه من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات على اإلجراء الواجب ا         ٤٠مـن العهـد واملادة      
معاهدات حقوق اإلنسان على صعوبات مجة؛ فقد دلت التجربة على أن هذه العمليات ميكن أن تؤجل إىل ما ال                   

ومع مراعاة هذه التحديات، ترى تركيا أن . هناية، وميكن أن متهد الطريق أيضاً إىل إلعادة التفاوض بشأن معاهدة
وأشارت يف هذا الصدد . راً أنسب ملنح اللجنة وضع هيئة منشأة مبوجب معاهدةاعتماد بروتوكول إضايف يبدو خيا

إىل الفريق العامل التابع جمللس حقوق اإلنسان واملكلّف بصياغة بروتوكول اختياري يلحق بالعهد لتخويل اللجنة               
وأن ينشئ أيضاً هيئة    ومن شأن هذا اإلجراء أنه يعزز وضع اللجنة احلايل          . حق تلقي بالغات األفراد والنظر فيها     

وأفادت تركيا أيضاً بأن عملية إصالح هيئات املعاهدات اجلارية ينبغي أن تؤخذ يف             . رصـد قائمة على معاهدة    
احلسـبان لـدى الـنظر يف تصحيح وضع اللجنة القانوين، مبا يف ذلك مقترح إنشاء هيئة دائمة موّحدة لرصد                    

 . املعاهدات

 أن على الدول األطراف يف العهد، إذا أرادت منح اللجنة            األمريكية الواليات املتحدة وذكرت حكومة    -٣٠
وضـعاً قانونـياً رمسياً معادالً لوضع سائر هيئات املعاهدات، أن تقوم إما بتعديل العهد أو باعتماد بروتوكول                  

ن بينها  اإلجراء املناسب لتعديل العهد، وهو إجراء يشمل أموراً م   ٢٩وحددت املادة   . اختـياري جديد يلحق به    
قـيام أيـة دولة طرف بتقدمي مقترح تعديل، ودعوة األمني العام إىل عقد مؤمتر للدول األطراف، وموافقة املؤمتر             

وذكرت احلكومة أن التعديل سيكون ملزماً للدول األطراف اليت قبلته حال           . واجلمعـية العامـة على التعديالت     
 األطراف، يتوقع أن ختضع اللجنة للمجلس االقتصادي        ويف حال عدم انضمام مجيع الدول     . دخولـه حيز النفاذ  

واالجتماعي ولقانون املعاهدات يف اآلن ذاته، وهو ما سيفضي إىل تداخل اهلياكل والواليات واحتمال تعارضها               
كذلك، إذا كان اهلدف هو منح اللجنة اختصاصات جديدة، فلن يربر ذلك تعديل العهد نظراً . مع بعضها البعض

 .  املنفصلة اجلارية حالياً اليت ميكن أن تنشئ تلك االختصاصات اجلديدة بواسطة بروتوكول اختياريإىل العملية
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 مرفق

 . ٤/٧قّدم مكتب الشؤون القانونية الورقة التالية بناء على طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره  

 الجتماعيةاخليارات القانونية املتعلقة جبعل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية وا
 والثقافية نّداً لغريها من هيئات رصد املعاهدات

 معلومات أساسية

أنشئت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقرار من اجمللس االقتصادي واالجتماعي             -١
االقتصادي لالضطالع بوظائف الرصد املسندة إىل اجمللس       ) ١٩٨٥مايو  / أيار ٢٨ املـؤرخ    ١٩٨٥/١٧القـرار   (

 .)١(واالجتماعي يف اجلزء الرابع من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ومجيع الدول  . وتتألف اللجنة من خرباء مستقلني يقومون برصد تنفيذ العهد من قبل الدول األطراف فيه              -٢
وجيب على الدول أن تقدم تقارير      .  إعمال احلقوق  األطراف ملزمة بتقدمي تقارير منتظمة إىل اللجنة بشأن كيفية        

وتفحص اللجنة كل تقرير وتوايف     . أولية يف غضون سنتني من انضمامها إىل العهد تليها تقارير كل مخس سنوات            
 ".مالحظات ختامية"الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياهتا يف صيغة 

جيري النظر يف مشروع بروتوكول اختياري يلحق       وال جيـوز للجنة النظر يف بالغات األفراد، وإن كان            -٣
 .بالعهد لتخويلها اختصاصات يف هذا الشأن

وجتتمع اللجنة يف جنيف وعادة ما تعقد دورتني يف السنة إحدامها دورة عامة تدوم ثالثة أسابيع واألخرى  -٤
 .د، املعروفة بالتعليقات العامةكما تنشر اللجنة تفسرياهتا ألحكام العه. لفريق عامل قبل الدورة ملدة أسبوع واحد

 من العهد، بتقدمي تقارير إىل األمني العام لألمم         ١٧ و ١٦وتـتعهد الـدول األطراف، مبوجب املادتني         -٥
ويقوم . يف العهد " عن التدابري اليت اعتمدهتا والتقدم الذي أحرزته يف سبيل مراعاة احلقوق املعترف هبا            "املـتحدة   

  ٢١لة نسخ من التقارير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي للنظر فيها وفقاً للمادتني             األمني العام بعد ذلك بإحا    

                                                      

خرى مبوجب أحكام منصوص عليها يف املعاهدات       أنشأت الدول األطراف مجيع هيئات املعاهدات األ       )١(
 إىل ٢٨اجلزء الرابع، املواد من ( ١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد يف عام انظر . ذات الصلة

ء على مجيع واتفاقية القضا؛ )٢٤ إىل ١٧اجلزء الثاين، املواد من  (١٩٨٤ واتفاقية مناهضة التعذيب املعتمدة يف عام ؛)٤٥
واتفاقية حقوق الطفل املعتمدة يف     ؛  )١٦ إىل   ٨اجلزء الثاين، املواد من      (١٩٦٦أشكال التمييز العنصري املعتمدة يف عام       

 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمدة يف عام          ؛  )٤٥ إىل   ٤٣اجلزء الثاين، املواد من      (١٩٨٩عام  
واتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املعتمدة يف          ؛  )٢٢ إىل   ١٧واد من   اجلزء اخلامس، امل   (١٩٧٩

غري  (٢٠٠٦واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمدة يف عام ؛ )٧٨ إىل ٧٢اجلزء السابع، املواد من ( ١٩٩٠عام 
 ٢٠٠٦شخاص من االختفاء القسري املعتمدة يف عام        واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األ    ؛  )٤٠ إىل   ٣٤املواد من   ) (نافذة

 ).٣٦ إىل ٢٦اجلزء الثاين، املواد من ) (غري نافذة(
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 اللجنة املعنية  ١٩٨٥مايو  / أيار ٢٨ املؤرخ   ١٩٨٥/١٧وقـد أنشـأ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي         . ٢٢و
 .س يف اجلزء الرابع من العهدباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لالضطالع بوظائف الرصد املسندة إىل اجملل

ولكي تكون اللجنة نّداً لسائر هيئات رصد املعاهدات ينبغي للدول األطراف يف العهد أن تتخذ ترتيبات                 -٦
 . إما بتعديل العهد أو باعتماد وإنفاذ معاهدة جديدة أو بروتوكول جديد-إلنشاء هذه اهليئة يف معاهدة 

ني أعمال اللجنة وترشيدها بإضافة أحكام إىل تلك الواردة يف قرار           وميكن أن ختتار الدول األطراف حتس      -٧
، فيما يتعلق بعدد خرباء هيئة املعاهدة   ١٩٨٥مايو  / أيار ٢٨ املؤرخ   ١٩٨٥/١٧اجمللـس االقتصادي واالجتماعي     

 اجلديـدة ومؤهالهتم وانتخاهبم ومدة واليتهم وأجورهم؛ وعدد اجتماعات هذه اهليئة ومكان عقدها؛ ووظائفها             
املتصلة برصد تنفيذ العهد؛ ودورية التقارير اليت تقدمها الدول األطراف؛ واجلهات اليت تتلقى التقارير السنوية هليئة 

وجيـوز أن تكون املواد املتعلقة بلجنة جديدة أكثر تطابقاً مثالً لتلك الواردة يف العهد الدويل اخلاص                 . املعـاهدة 
 .باحلقوق املدنية والسياسية

 تعديل العهد

يتمثل اخليار األول املتعلق بإنشاء جلنة جديدة يف إطار نظام معاهدات لرصد تنفيذ العهد يف إدخال تعديل  -٨
 .على العهد

. )٢(لدى األمني العام لألمم املتحدة    " تودع نصه "وألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقترح تعديالً عليه            -٩
ل املقترح على الدول األطراف طالباً إليها إخطاره مبا إذا كانت           وعـلى إثر ذلك يقوم األمني العام بتعميم التعدي        

فإذا حّبذ عقد املؤمتر ما ال يقل عن ثلث . حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف هبدف النظر يف املقترح والتصويت عليه
الدول األطراف  وأي تعديل تعتمده أغلبية     . الـدول األطراف، عقد األمني العام ذلك املؤمتر برعاية األمم املتحدة          

ويبدأ نفاذ التعديالت مىت أقرهتا اجلمعية العامة       . احلاضـرة واملصـوتة يف املؤمتر يقدَّم إىل اجلمعية العامة إلقراره          
وال تلزم  . وأودعـت أغلبـية ثلثي الدول األطراف صكوك قبوهلا لدى األمني العام كل وفقاً لعملياته التشريعية               

                                                      

 : من العهد على ما يلي٢٩تنص املادة  )٢(

أليـة دولـة طرف يف هذا العهد أن تقترح تعديالً عليه تودع نصه لدى األمني العام لألمم                -١ 
بالغ الدول األطراف يف هذا العهد بأية تعديالت مقترحة طالباً إياها وعلى إثر ذلك يقوم األمني العام بإ. املتحدة

فإذا حّبذ عقد . إعالمه مبا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلك املقترحات والتصويت عليها
تمده أغلبية الدول وأي تعديل تع. املؤمتر ثلث الدول األطراف على األقل، عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة

 .األطراف احلاضرة واملقترعة يف املؤمتر يعرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره
يـبدأ نفـاذ الـتعديالت مىت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول             -٢ 

 .األطراف يف هذا العهد، وفقاً لإلجراءات الدستورية لدى كل منها
مـىت بـدأ نفاذ هذه التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها، بينما تظل الدول                 -٣ 

 .األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته
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ولدى دخوهلا حيز النفاذ، تبقى الدول األطراف اليت مل تودع صكوك .  قبلتهاالتعديالت سوى الدول األطراف اليت
 .قبول لدى األمني العام ملزمة بأحكام العهد يف صيغته األصلية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

دلة وعقب دخول التعديل حيز النفاذ، تعترب أي دولة تنضم إىل العهد بعد ذلك طرفاً يف العهد بصيغته املع -١٠
وباإلضافة إىل ذلك، ال بد من إدراج حكم ملعاجلة حالة الدول اليت تصبح . )٣(ما مل تعّبر تلك الدولة عن نية خمالفة

 . طرفاً يف العهد بني وقت تعميم التعديل عقب اعتماده إلقراره ووقت دخوله حيز النفاذ

لتعديل أية التزامات جوهرية إضافية     ولـدى بدء نفاذ تعديل ينشئ هيئة تعاهدية جديدة، وإذا مل ينشئ ا             -١١
للدول األطراف يف العهد، جاز للمجلس االقتصادي واالجتماعي، أن يفوض مبوجب قرار، وظائفه يف إطار العهد 

وعقب دخول التعديل حيز    . إىل اهليـئة الـتعاهدية اجلديدة بالنسبة إىل الدول األطراف اليت مل تقبل التعديل بعد              
 .طراف اليت قبلت التعديل تقدمي تقاريرها مباشرة إىل هيئة املعاهدات اجلديدةالنفاذ، تبدأ الدول األ

وستكون عملية تعديل العهد هبدف تضمينه أحكاماً تنشئ هيئة معاهدات تتوىل رصد التنفيذ عملية ثقيلة        -١٢
ا بعد بدء النفاذ وقبل الوقت الذي يستغرقه قبول الدول األطراف للتعديل، والنظم املزدوجة يف إطار املعاهدة ذاهت(

 .ولن يتسىن تطبيقه بشكل مناسب بسبب اختالف سبل اإلبالغ.) أن تقبل مجيع الدول األطراف التعديل، اخل

 اعتماد بروتوكول

يتمـثل خيار ثان فيما يتعلق بإنشاء هيئة تعاهدية جديدة تتوىل رصد تنفيذ العهد يف اعتماد بروتوكول                  -١٣
وسيعقد مؤمتر للدول األطراف يف العهد للتفاوض       . ه أمام الدول األطراف يف العهد     جديد يفتح باب االنضمام إلي    

بشأن الربوتوكول الذي ينشئ هيئة املعاهدة واعتماده، وذلك مبوافقة أغلبية الدول األطراف احلاضرة املصوتة يف               
 . املؤمتر

ذلك اللجنة اجلديدة وسيصف    وسيشري نص الربوتوكول اجلديد إىل أحكام العهد األساسية وسينشئ بعد            -١٤
 .وسيسمى األمني العام وديع الربوتوكول. واليتها ووظائفها

وميكـن صـياغة الـربوتوكول اجلديد ليبدأ نفاذه إما بعد تصديق عدد معني أو نسبة معينة من الدول                    -١٥
قرار أو االنضمام أو األطـراف يف العهـد عليه وفقاً إلجراءاهتا احمللية وإيداعها صكوك التصديق أو القبول أو اإل    

ولتحقيق املواءمة مع أحكام التعديل الواردة يف العهد مثالً، ميكن أن           . املوافقـة على االلتزام به لدى األمني العام       
ولن يكون  . يـنص بروتوكول جديد على دخول الصك حيز النفاذ حال انضمام ثلثي الدول األطراف يف العهد               

ولدى دخول الربوتوكول حيز النفاذ، تبقى الدول األطراف اليت مل تودع           . بلتهالربوتوكول ملزماً إال للدول اليت ق     
 . صكوك القبول لدى األمني العام ملزمة بأحكام العهد بصيغته األصلية

وبافـتراض أن الربوتوكول اجلديد لن يفرض التزامات جوهرية إضافية على الدول األطراف، يكون من                -١٦
وسيكون اإلجراء املبّسط لبدء النفاذ ملزماً جلميع الدول األطراف . ط لبدء النفاذاألنسب االتفاق على إجراء مبسّ  

                                                      

 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات واملعتمدة يف عام ٤٠ من املادة ٥انظر الفقرة  )٣(
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وسيقوم هذا املنهج على مبدأ عدم اعتراض دولة طرف أو          . يف العهـد، وسُيبقي من مث على إطار قانوين موّحد         
ددة بدالً من اتباع منهج     يف غضون فترة زمنية حم    ) الثلث مثالً (أكثر من نسبة معّينة من الدول األطراف يف العهد          

 من االتفاق ٥وورد حل من هذا القبيل يف املادة        .). مثل التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو اإلقرار، إخل        (مباشر  
ديسمرب / كانون األول  ١٢املـتعلق بتنفيذ اجلزء احلادي عشر من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املعتمدة يف               

 : اليت تنص على إجراء مبّسط بشأن املوافقة على االلتزام٥ من املادة ١الفقرة وفيما يلي نص . ١٩٨٢

 شهراً من تاريخ ١٢ُيعترب أنه أثبت قبوله االلتزام هبذا االتفاق بعد   [...] كـل دولـة أو كيان        -١"
ة يف  اعـتماده، ما مل تقم تلك الدولة أو ذلك الكيان بإشعار الوديع كتابة قبل ذلك التاريخ بعدم الرغب                 

 ". )٤(االستفادة من اإلجراء املبسط املبني يف هذه املادة

وسـيتعني إدراج حكـم إضايف لتأكيد أن العهد والربوتوكول اجلديد كليهما سيكونان ملزمني للدول                -١٧
حلالة اليت تصبح فيها ا ملعاجلة ينبغي إدراج حكم ،وعالوة على ذلك. األطراف يف العهد لدى بدء نفاذ الربوتوكول

ولـة ما طرفاً يف العهد بني وقت تعميم الربوتوكول اجلديد ألغراض اإلقرار عقب اعتماده ووقت دخوله حيز                  د
ويف هذه احلالة، ميكن، إذا استخدم حكم مبّسط بشأن بدء النفاذ، بيان أن الدولة املعنية ينبغي إما أن تلتزم . النفاذ

 .اف أو متنح مهلة إضافية إلبداء اعتراضها على الربوتوكولباألجل األخري ذاته املطبق على غريها من الدول األطر

على بدء نفاذ   ) أو أكثر من نسبة معينة    (هد   يف الع  الدول األطراف مـن   ويف حـال اعـتراض واحـدة         -١٨
لن يدخل حيز النفاذ ما مل تسحب       و خصصة لذلك، سيكون مآله الفشل،    الربوتوكول اجلديد يف غضون الفترة امل     

وسيتطلب . إىل أن تفعل ذلك   اعتراضها و ) دولة طرف واحدة  أكثر من   شترط الربوتوكول   مل ي  إذا(الدولة الطرف   
أما إذا توقع أن يكون   . األمر توافر إرادة سياسية جدية تكلف وجود توافق مسبق يف اآلراء وجتنب هذا السيناريو             

يوصى باتباع اإلجراء املبّسط    ف  مجيع الدول األطراف يف العهد على تغيري وضع اللجنة القانوين،          هـناك توافق بني   
 .لدخول الربوتوكول اجلديد حيز النفاذ

 جديدةتعاهدية إهناء والية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإحالة وظائفها إىل هيئة 

وبدء نفاذه، ميكن أن ديدة إما بتعديل العهد أو باعتماد بروتوكول جديد يئة التعاهدية اجلاهلإنشاء مىت مت  -١٩
وبالنسبة . اجلديدةالتعاهدية االقتصادي واالجتماعي وظائف اللجنة احلالية إىل اهليئة اجمللس يفوض قرار جديد من 

 فستواصل تقدمي تقاريرها ،مبوجب العهدالتعاهدية يئة اهللدول األطراف اليت مل تقبل التعديل أو بروتوكول إنشاء ل
حيل تلك التقارير بعد ذلك إىل اهليئة اجلديدة كيما تقوم باستعراضها        يي س ذجتماعي ال  االقتصادي واال  اجمللسإىل  

 .وز أنه يتم بنفس قرار اجمللس أو بقرار منفصل إلغاء اللجنة بشكلها الراهنوجي. أو اختاذ إجراءات بشأهنا

                                                      

 املتعلق باعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات        ١٩٥٨اتفاق عام   ن   م ٢انظـر أيضاً املادة      )٤(
أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت وشروط االعتراف املتبادل         /العجالت، واملعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و      

تفاق سُتعترب معتمدة إال إذا ، الذي ينص على أن أي الئحة جديدة ُترفق باالباملوافقة املمنوحة على أساس هذه املواصفات
 .قام عدد من األطراف، يف غضون فترة حمددة، بإخطار األمني العام لألمم املتحدة باعتراضها على الالئحة
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القتصادي واالجتماعي  وينبغي أن تنص أحكام التعديل أو الربوتوكول أيضاً على االستعاضة عن اجمللس ا             -٢٠
 مجيع الدول األطراف يف العهد التعديل أو        مىت قبلت يف اجلـزء الـرابع مـن العهد باإلشارة إىل اللجنة اجلديدة             

 .الربوتوكول

موحدة، ميكن أن يدرج يف تعديل العهد أو يف الربوتوكول          تعاهدية  وبالـنظر إىل مقترحات إنشاء هيئة        -٢١
 من ٣لفقرة لو )٥(ن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري م٢٧اجلديد حكم مشابه للمادة 

تيسري إمكانية إحالة املزيد من وظائف  وذلك من أجل ،)٦( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات   ٤٧املادة  
 .أخرىتعاهدية الرصد إىل هيئة 

- - - - - 

                                                      

ينعقد مؤمتر للدول األطراف يف أجل ال يقل عن أربع سنوات وال يتجاوز             :  على أن  ٢٧تـنص املادة     )٥(
 لإلجراءات املنصوص عليها فاذ لتقييم سري عمل اللجنة والبت، وفقاًست سنوات من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز الن

 مبتابعة هذه االتفاقية    - دون استبعاد أي احتمال      -، فيما إذا كان يتعني تكليف هيئة أخرى         ٤٤ من املادة    ٢يف الفقرة   
 .٣٦ إىل ٢٨ للمهام احملددة يف املواد من وفقاً

 من هذه املادة ويتعلق ١ للفقرة عديل الذي يعتمد ويقر وفقاًويبدأ نفاذ الت: على أن) ٣(٤٧تنص املادة  )٦(
 جتاه كافة الدول األطراف يف اليوم الثالثني من بلوغ عدد صكوك القبول املودعة ثلثي ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٤ باملواد حصراً

 .ءعدد الدول األطراف يف تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤمتر الدول األطراف ذلك بتوافق اآلرا


